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Bredbandsbolaget ny leverantör av Fiber-tv

Nu tar Bredbandsbolaget över från Canal Digital Kabel-TV i din förening. Det betyder att du
kommer att få Bredbandsbolaget som ny leverantör av Fiber—tv. Bakgrunden till bytet är att
Canal Digital Kabel—TVs nuvarande tv—plattform har blivit gammal och saknar flera
efterfra°gade funktioner. För att framtidssäkra tv-tja"nsten tar Bredbandsbolaget över
leveransen.

Vilka är Bredbandsbolaget?
2011 förvärvades Canal Digital Kabel—TV av Telenor Sverige, där även Bredbandsbolaget ingår
som leverantör av bredbandstjänster. Sedan dess har Bredbandsbolaget vuxit som tv—
operatör och stort fokus ligger på att vidareutveckla tv-tja"nsten. Bredbandsbolaget erbjuder

tv—kanalpaket i flera storlekar— för alla smaker.

Pa” nästa sida hittar du mer information om bytet t//'/ Bredbandsbolaget!

Vänliga hälsningar

Canal Digital Kabel-TV

Kundservice

Canal Digital Kabel—TV AB, 116 88 Stockholm. Org.nr 556763—4976

Telefon kundservice 0770-115511

canaldigitalkabel.se



bredbands
bolaget

Välkommen till Bredbandsbolaget!
Vi önskar d/g' varmt välkommen t//'/ oss.

Vad händer den 31 oktober?

Den 31 oktober blir Bredbandsbolaget ny leverantör av Fiber-tv i din förening. Du kommer

fortsätta att ha kanalpaket Grundpaket. Kanalpaketet ingår i avtalet som din fastighetsägare har

med oss.

Fortsätt se på tv - registrera dig redan idag
För att fortsätta se på tv behöver du registrera dig hos oss. Det kan du göra redan idag, gå in på
bredbandsbolaget.se/byte, klicka på länken "Registrera dig" och ange dina uppgifter i formuläret.
Du kan även ringa oss på 0200-116 500. Det är viktigt att du gör detta senast den 24 oktober, så
att du kan använda din tjänst även efter bytet. Om du behöver en ny tv-box eller kort får du mer
information om det i nästa brev.

Har du en tjänst utöver den som ingår i din förening till exempel en extra kanal eller ett
kanalpaket? Då kan du bortse från detta brev. Vi kommer skicka ett informationsbrev direkt till

dig.

Vad innebär bytet till Bredbandsbolaget för dig?
Efter bytet till Bredbandsbolaget kan vi erbjuda föjl'ande:

. Möjlighet till Playtja"nster och smarta sökfunktioner.

. Möjlighet att köpa till inspelningsbar box.

. Stort urval i Filmbutiken.
o Sto"rre utbud med efterfrågade kanaler och premiumpaket från Viasat.

. Kundservice med öppettider 8-22 — alla dagar i veckan.

På bredbandsbolaget.se/byte kan du läsa mer om bytet och vårt utbud. Det går också bra att

ringa oss på 0200-116 500.

Vi hoppas att du kommer trivas som kund hos oss. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Vänliga hälsningar

Bredbandsbolaget

Kundservice

Telefon 0200-116 500, www.bredbandsbolaget.se/byte, Kundservice öppettider vardagar 9-21 och helger 9-18

BZ Bredband AB, 116 88 Stockholm, organisationsnummer 556575-7738, säte Stockholm


